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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

171A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 170-415750A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

DEK-802_Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház dokumentum és ügyiratkezelési feladatainak 
ellátására A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (továbbiakban DE KEK) dokumentum és ügyiratkezelési feladatainak 
ellátása, ezen belül irattár üzemeltetés, 6898 iratfolyóméter egyszeri iratanyag feldolgozás (irattárolás, iratrendezés) és dokumentum 
kölcsönzési szolgáltatás. Egyszeri iratanyag feldolgozás: A DE KEK 6898 iratfolyóméter betegdokumentációjának beszállítása a tárolás
helyszínére a szerződéskötéstől számított hat hónapon belül a DE KEK három debreceni telephelyéről, az iratanyag előrendezésével. 
Az iratanyag rendezetlen. A dokumentumok előrendezésének feladatai: A betegellátó osztályokra történő rendszerezés az organogram 
szerint. Előrendezés közben kapcsolattartás szükséges a betegdokumentációs osztállyal. Biztosítani kell az irattár működéséhez 
szükséges valamennyi tárgyi, technikai és személyi feltételt, beleértve az iratanyag tárolásához szükséges helyet is. A nyertes 
Ajánlattevőnek a teljesítés során figyelemmel kell lennie a Kórház területén elhelyezkedő épületek megközelíthetőségére és a 
közlekedési adottságokra és feltételekre. Irattár üzemeltetés: Az irattár üzemeltetése kapcsán biztosítani kell a következőket: — 
általános dokumentumkölcsönzési szolgáltatás szállítással együtt — sürgős un. 1 (egy) órán belüli Ad-Hoc dokumentumkölcsönzési 
szolgáltatás kézbesítéssel — az adatvédelmi szempontoknak megfelelő zárt körben történő iratmegsemmisítés — a 6898 iratfolyóméter
iratanyagon felüli iratok rendszeres átvételét. Jelen eljárás kapcsán irattár üzemeltetési feladatok alatt olyan szolgáltatást vár el 
Ajánlatkérő, mely legalább a következő tevékenységeket tartalmazza: Alapszintű iratrendezés, irattári kölcsönzési eljárás, irattári 
iratok,köziratok selejtezési eljárása, megsemmisítése. A részletes szakmai követelményeket és feladatokat a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a következő okok miatt nem biztosítja a részajánlattételt: Egységes iratkezelés 
szükségessége. Az iratanyag levéltári, irattári feldolgozási folyamata már a beszállításra kijelölt helyszíneken elkezdődik a szállításra 
történő előkészítéssel, mely nem osztható meg. Az iratanyag keveredésének kockázata magas, amennyiben az előrendezést, a szállítást
és az irattárazást más-más szolgáltató végezné.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. Az M.4. alkalmassági szempontnál megadott gépjárművek közül hány felel meg az EURO-6 káros anyag kibocsájtási 
normaelőírásoknak (db) (min. 0 db, max. 3 db): Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat, azaz a legtöbb darabra vonatkozó 
megajánlást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek az egyenes arányosítás módszerével számítva 
arányosan kevesebbet az alábbi képlet szerint. A vállalás minimum értéke 0 hónap, míg 3, vagy afölötti vállalás tekintetében 
ajánlattevő egyaránt a maximális 10 pontot kapja. A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A 
vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső 
határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (3 db) A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. Az egyszeri iratanyag feldolgozás megkezdésének ideje (nap) (legkedvezőtlenebb: 90 nap, 
legkedvezőbb: 30 nap): A két szélső érték közötti arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. P=(A 
vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legkedvezőbb: az
ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (30 nap) A 
legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja (90 nap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 3.a.) Ajánlati ár egyszeri iratanyag feldolgozásra (nettó Ft): A 
legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított 
arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa 
(0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme 3.b.) Ajánlati ár irattár üzemeltetésre (nettó Ft/hónap): A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a 
maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek 
képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb 
megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 3.c.) Ad-Hoc dokumentum kölcsönzési 
szolgáltatás díja (nettó Ft/db): A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A 
többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A 
vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 
pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi 
eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000Medipost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Az M.4. alkalmassági szempontnál megadott gépjárművek közül hány felel meg az EURO-6 káros anyag kibocsájtási 
normaelőírásoknak (db) (min. 0 db, max. 3 db): 3 2. Az egyszeri iratanyag feldolgozás megkezdésének ideje (nap) (
legkedvezőtlenebb: 90 nap, legkedvezőbb: 30 nap): 30 3.a.) Ajánlati ár egyszeri iratanyag feldolgozásra (nettó Ft): 68.000.000 3.
b.) Ajánlati ár irattár üzemeltetésre (nettó Ft/hónap): 3.450.000 3.c.) Ad-Hoc dokumentum kölcsönzési szolgáltatás díja (nettó Ft/
db): 10.000 Alkalmasság indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

13564924209Medipost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4032 Debrecen, Egyetem 
Tér 1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

A beérkezett ajánlatok száma:
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.11.11Lejárata:2019.10.31Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 100.250.000,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata a rendelkezésre álló 
fedezetre való tekintettel is megfelelő.

13564924209Medipost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4032 Debrecen, Egyetem Tér 1

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2019.10.10

2019.10.30
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Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződéskötési moratórium letelte előtt köti meg a szerződést.




